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1. KORTE SCHETS VAN DE WIJK DEN BOSCH-OOST

In ’s-Hertogenbosch nemen vele inwoners de benaming Den Bosch-Oost of kortweg ‘Oost’ 

als vanzelfsprekend in de mond. Toch zijn er verschillen als men spreekt over Den Bosch-

Oost. Den Bosch-Oost is ‘de wijk’ en die wijk is samen gesteld uit verschillende ‘buurten’ 

met ieder eigen kenmerken. Den Bosch-Oost is een vastomlijnd gebied voor de in de wijk 

werkzame beroepskrachten en vrijwilligers.  Den Bosch-Oost is het gebied dat ligt tussen 

de Zuid-Willemsvaart, de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijmegen, het voormalige Rosmalen/

Hintham en de wijken Hinthamerpoort (de Bartjes) en Eikendonkplein. Midden door Den 

Bosch-Oost loopt de rivier de Aa. (zie figuur 1.1) 

Hinthamerpoort is een niet opgelichte hoek in het kaartje; dit is de ‘Bartjes’, een buurt die 

voor het gezondheidscentrum Samen Beter wel tot het werkgebied hoort, maar voor het 

welzijnswerk en de buurtorganisaties niet. De ‘Bartjes’ hoort niet bij ‘Oost’; het wordt door 

bewoners en welzijnswerkers als een zelfstandige en aparte wijk gezien. Er bestaat geen een-

duidigheid over de grenzen van de wijk. Diverse instellingen en ook de gemeenten hanteren 

door de jaren heen verschillende indelingen. Hierover meer in hoofdstuk 8. 

1.1.  Een wijk met verschillende buurten

De wijk bestaat uit een aantal onderling verschillende buurten. De oudste delen van de wijk 

zijn de Graafseweg en aangrenzende gebieden. Nadat verschillende terreinen langs de Graaf-

seweg waren opgehoogd (met zand uit de Maas) kwam vanaf de jaren dertig een lintbebou-

wing met woonhuizen en villa’s aan de ventwegen tot stand, aansluitend op de bebouwing 

uit de jaren twintig. In de jaren dertig werd eveneens een kleine woonwijk, Hinthamerpark, 

grenzend aan de Graafseweg (uiterst rechtsboven in het kaartje) door een particuliere bouw-

maatschappij aangelegd. Grote twee-onder-één-kappers met plantsoenen, grote tuinen en 

veel groen. Het is het ‘rijke’ deel van de wijk Oost. 

In de Graafsewijk Zuid en Graafsewijk Noord staat enige vooroorlogse, maar vooral naoor-

logse bebouwing uit de jaren 50 en 60. Beide buurten horen na de tweede wereldoorlog tot 

het “Plan van uitbreiding voor de Gemeente ’s-Hertogenbosch” onder meer bestaande uit 

‘Uitbreidingsplan Graafsewijk Oost”. (Gemeente ’s-Hertogenbosch, 1945 en 1946)  Dicht 

bebouwde gezinswijken voor arbeiders, met voorzieningen en openbare gebouwen. De 
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Graafsewijk Noord kent een substantieel aandeel hoogbouw. In de loop der jaren zijn in 

de Graafsewijk Zuid enkele nieuwbouwcomplexen verschenen op het terrein van een afge-

broken fabriek en nieuwbouw in enkele straten die vanwege herstructurering zijn gesloopt. 

(Gemeente ’s-Hertogenbosch, 1993)

De Aawijk Noord  bestaat geheel uit oudere nieuwbouw uit de jaren 50 en 60: lange rijen 

éénvormig tegen elkaar aan gebouwde huizen met daarachter smalle, door hoge schuttingen 

omgeven tuintjes. Een planmatig opgezette wijk die bedoeld is voor de lagere sociale klassen. 

Enkele huizen hebben een bestemming voor ‘ouden van dagen en onvolkomen gezinnen’, 

zo is te lezen in het ‘Partieel plan i.o. Aawijk’ van 1957. (Gemeente ’s-Hertogenbosch, 1993)  

Langs de Aa staan hoge eenvormige flatgebouwen. In de buurten Graafsewijk Zuid en Aawijk 

Noord zijn in de loop der jaren de hoogste concentraties allochtone gezinnen gehuisvest.

De Aawijk Zuid omvat een kleine buurt die gebouwd is in de jaren dertig: duurdere, ruimere 

woningen voor middenklasse en hoger. Het grootste gedeelte van de buurt is later gebouwd, 

in de jaren zestig, en ruimer van opzet dan de buurten Aawijk Noord en de Graafsewijken. 

In Aawijk Zuid is meer groen en variatie in de bouw; bedoeld voor ‘zowel hogere, midden- en 

arbeidersgroepen.’ Aan de randen staan enkele hoge flatgebouwen. 

De Grevelingen is een klein gebied met voornamelijk hoge flatgebouwen rondom een verzor-

gingshuis met aanleunwoningen. 

1.2.  De wijk in cijfers

In 1990 zijn gegevens per buurt verzameld voor een nieuwe structuurvisie en in 1993 is een 

rapportage verschenen om te komen tot een welzijnsindex. Van vóór 1990 zijn algemene 

beschrijvingen te vinden in diverse publicaties over Den Bosch-Oost. In deze paragraaf wordt 

uitgegaan van de beschikbare cijfers anno 2006/2007, die aangevuld zijn met informatie uit 

de gegevens van 1990 en 1993, mits daar ontwikkelingen in te zien zijn. Door de jaren heen 

hanteert de gemeente verschillende benamingen en indelingen voor de wijk Den Bosch-

Oost. 

Van 1975 tot 1990 rekent de gemeente de buurten Eikendonk, Aawijk (Aawijk Zuid), Bartjes, 

Graafsewijk I (Graafsewijk Zuid), Graafsewijk II (Aawijk Noord) en Graafsewijk III (Graafse-

wijk Noord en Hinthamerpark) tot Den Bosch-Oost. Vanaf 1995 deelt de gemeente de wijk 

doormidden bij de rivier de Aa. Aawijk Zuid en De Grevelingen vormen voor de gemeente 

vanaf dan samen met het stadsdeel Zuid de wijk Zuidoost. De overige buurten van Oost 

vormen samen met de Bartjes en Hintham de wijk Graafsepoort. De wijken Zuid en Hint-

ham zijn in deze beschrijving niet meegenomen, omdat ze niet bij ‘Oost’ horen. De wijk de 

Bartjes is wel meegenomen, omdat deze wijk voor het gezondheidscentrum Samen Beter tot 

het werkgebied hoort. 

De volgende cijfers zijn afkomstig van de ‘buurtenmonitor’ van de gemeente ’s-Hertogen-

bosch en zijn verstrekt door de wijkmanager van de gebieden Graafsepoort en Zuidoost.
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Tabel 1.1  Oppervlakten en bebouwing, 2006

 Woning- Bevolkings- Koop- Huur- Corporatie-
 dichtheid dichtheid woningen woningen woningen
 (index) (index) (rel) (rel) (rel)

Grevelingen 40.8 62,8 0.0 100 100

Aawijk Zuid 13.4 29,0 59,3 40,7 35,4

Graafsewijk Zuid 43,0 90,2 29,9 68,3 67,2

Aawijk Noord 24.9 56.8 25.8 74,2 71,6

Graafsewijk Noord
(incl. Hinthamerpark) 11.6 26.2 44.3 55,7 53,0

Bartjes 34.3 75.3 17,2 82,8 80,4

Gemiddeld Oost 18,5 39,8 38,1 61,9 58,8

Gemiddeld 

’s-Hertogenbosch 6,4 14,8 53,1 46,9 39,8

Bronnen: O&S, gemeente ’s-Hertogenbosch en Woningcarthoteek 

De verschillen tussen de buurten zijn terug te zien in de woning- en bevolkingsdichtheid en 

het aantal koop- en huurwoningen. Ten opzichte van het gemiddelde in ’s-Hertogenbosch 

scoort Den Bosch-Oost beduidend hoger wat betreft woning- en bevolkingsdichtheid en 

huur- en corporatiewoningen en lager wat betreft de koopwoningen. Het percentage inwo-

ners van Den Bosch-Oost is 7,6 % van de totale bevolking in ’s-Hertogenbosch en naar leef-

tijdscategorieën als volgt over de buurten verdeeld. 

 Tabel 1. 2  Aantal inwoners per leeftijdcategorie], 2007

 0 t/m 19 20 t/m 44 45 t/m 64 65 en ouder Totaal
 (abs) (abs) (abs) (abs)

Grevelingen 11 141 113 297 562

Aawijk Zuid 835 1381 1084 780 4080

Graafsewijk Zuid 417 881 422 184 1904

Aawijk Noord 392 629 470 316 1807

Graafsewijk Noord
(incl. Hinthamerpark) 440 715 524 235 1914

Bartjes 302 661 325 171 1459

Totaal 2397 4408 2938 1983 11.726

Percentage Oost 20,5% 37,6% 25,1% 16,9% 

Percentage
’s-Hertogenbosch 22,8% 37,5% 26,3% 13,4% 

Bron: GBA, gemeente ‘s-Hertogenbosch

0 t/m 19 20 t/m 44 45 t/m 64 65 en ouder Totaal
(abs) (abs) (abs) (abs)

Grevelingen

Aawijk Zuid

Graafsewijk Zuid

Aawijk Noord

Graafsewijk Noord
(incl. Hinthamerpark)

Bartjes

Totaal

Percentage Oost

Percentage
’s-Hertogenbosch
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In de Grevelingen is een verzorgingshuis gelegen met aangrenzende appartementen wat het 

hoge percentage 65+ verklaart. Den Bosch-Oost heeft een hoger percentage ouderen in ver-

gelijking tot het gemiddelde van ’s-Hertogenbosch en een iets lager percentage 0-19-jarigen. 

Vanaf de jaren negentig zijn verspreid over alle buurten in de wijk diverse nieuwe wooncom-

plexen gebouwd met appartementen voor ouderen.

Tabel 1.3  Aantal bewoners naar etniciteit per buurt, 2007 

 Nederlands  Marokkaans Turks Surinaams Antilliaans Overige  
      etniciteiten

Grevelingen 439 2 6 5 5 105

Aawijk Zuid 3548 102 71 15 19 325

Graafsewijk Zuid 1481 152 49 19 17 186

Aawijk Noord 1407 174 43 14 16 153

Graafsewijk Noord

(incl. Hinthamerpark) 1650 26 37 16 5 180

Bartjes 1161 94 26 13 17 148

Totaal 9.686 550 232 82 79 1097

Percentage Oost 82,6% 4,7% 2,0% 0,7% 0,6% 9,4%

Percentage
’s-Hertogenbosch 81,5% 3,0% 2,0% 1,3% 0,7% 11,5%

Bron: GBA, gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het percentage inwoners van niet Nederlandse afkomst in Den Bosch-Oost is in 2007 17,4%, 

terwijl het gemiddelde percentage in ’s-Hertogenbosch 18,5% is. In 1990 bedroegen deze per-

centages respectievelijk 5,5% en 5,9%. Per buurt bestaan grote verschillen. In de Grevelingen 

wonen 21,9% niet-Nederlanders; wat te maken heeft met het verzorgingshuis aldaar, dat van 

oorsprong een Moluks verzorgingshuis is. In de Graafsewijk Zuid wonen 22,2% mensen van 

niet-Nederlandse afkomst, in de Aawijk Noord 22% en in de Bartjes 20,4%. In de Graafse wijk 

Noord en Aawijk Zuid is dit respectievelijk 13,8% en 13%. De bewoners van allochtone af-

komst zijn vooral migranten uit Marokko en in mindere mate uit Turkije. Ook wonen sinds 

de jaren negentig verspreid over de wijk vluchtelingen.

De percentages inwoners van niet-Nederlandse afkomst corresponderen met de verdeling 

van hoge en lage inkomens per buurt. Procentueel zijn de meeste hoge inkomens in de buur-

ten met een laag percentage inwoners van niet-Nederlandse afkomst.

Nederlands Marokkaans Turks Surinaams Antilliaans Overige
etniciteiten

Grevelingen

Aawijk Zuid

Graafsewijk Zuid

Aawijk Noord

Graafsewijk Noord

(incl. Hinthamerpark)

Bartjes

Totaal

Percentage Oost

Percentage
’s-Hertogenbosch
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Tabel 1.4  Sociaal-economische positie [%], 2006 en 2004.

 Perc. ABW-ers  Gem. inkomen per Perc. met ’laag’ Perc. met ’hoog’ Rangorde armste
 in 2006 huishouden (euro)  inkomen in 2004 inkomen in 2004 buurten in
  in 2006   Nederland

Grevelingen 5.8 18.900 41 0 445

Aawijk Zuid 2.9 25.600 41 17 1957

Graafsewijk Zuid 4.6 24.900 39 0 1063

Aawijk Noord 5.5 22.700 48 0 651

Graafsewijk Noord

(incl. Hinthamerpark) 3.8 30.500 41 18 2632

Bartjes 9,9 20.400 60 0 126

Percentage Oost   45 9 

Percentage
 ’s-Hertogenbosch   38 17 

Bronnen: Sociale Zaken, RIO en CBS

1.3. Gemeentelijke cijfers over armoede

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2007 een notitie over armoede uitgebracht, waarin zij 

zich baseren op gegevens van 2005. In 2002 waren er 5.500 huishoudens met een laag inkomen 

in ‘s-Hertogenbosch (9,7% van alle huishoudens). Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde, 

dat in 2002 op 8,8% ligt. Aangezien het aantal uitkeringen en de omvang van de werkloosheid 

in ’s-Hertogenbosch net zo hard gestegen zijn als landelijk, is het aannemelijk om te veron-

derstellen dat armoede in ’s-Hertogenbosch zich volgens de landelijke trend ontwikkelt. Dat 

betekent dat in 2005 het aantal huishoudens met een laag inkomen is gestegen tot 6.500; dit is 

11,2% van alle huishoudens. De verwachte daling in 2006 zal in ’s-Hertogenbosch neerkomen 

op een daling naar 10,4%, ofwel ruim 6000 huishoudens. ‘s-Hertogenbosch neemt hiermee 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde een ongunstige positie in. Deze positie is evenwel 

vergelijkbaar met andere grote steden. ’s-Hertogenbosch bekleedt een gemiddelde positie ten 

opzichte van andere grote steden. Ongeveer 1 op de 4 huishoudens met een laag inkomen in 

’s-Hertogenbosch woont in één van de zogenaamde ‘aandachtsgebieden’. Het percentage lage 

inkomens ligt in de aandachtsgebieden 2 keer zo hoog als in de rest van ’s-Hertogenbosch. 

Hieruit blijkt duidelijk dat armoedeproblematiek in ’s-Hertogenbosch zich in sterke mate con-

centreert in bepaalde buurten. In deze notitie gaat de gemeente uit van de indeling Graafse-

poort en Zuidoost en over die gebieden staat het volgende in het rapport: 

 

Graafsepoort
De Graafsepoort is de laatste wijk in deze rij waar het percentage huishoudens met een laag inkomen 

hoger is dan gemiddeld in ’s-Hertogenbosch. Binnen de Graafsepoort valt vooral de Hinthamerpoort 

Perc. ABW-ers Gem. inkomen per Perc. met ’laag’ Perc. met ’hoog’ Rangorde armste
in 2006 huishouden (euro) inkomen in 2004 inkomen in 2004 buurten in

in 2006 Nederland

Grevelingen

Aawijk Zuid

Graafsewijk Zuid

Aawijk Noord

Graafsewijk Noord

(incl. Hinthamerpark)

Bartjes

Percentage Oost

Percentage
’s-Hertogenbosch
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op, waar het aandeel huishoudens met een laag inkomen op 20,7% ligt. Dat is beduidend boven het 

gemiddelde in ’s-Hertogenbosch. Hinthamerpoort is een van de aandachtsgebieden van het grootsteden- 

beleid als onderdeel van het gebied Bartjes/ Eikendonkplein/ Hofstad. De verschillen tussen de buur-

ten zijn groot. Lage inkomens lijken vooral te vinden te zijn in Hinthamerpoort en Aawijk Noord (er 

zijn geen gegevens over Graafsebuurt Noord en Zuid). Onder de lage inkomens in de Graafsepoort 

bevinden zich relatief veel jongeren, en huishoudens met een WW of bijstand.

Zuidoost

Het percentage lage inkomens in Zuidoost ligt onder het gemiddelde; Zuidoost als geheel neemt dus wat 

betreft armoede een gunstige positie in binnen ’s-Hertogenbosch. Binnen Zuidoost wijken de Gestelse 

Buurt (17,6%) en het Bossche Pad (21,9%) van dit beeld af door een hoog aandeel lage inkomens; 

deze twee buurten behoren tot de aandachtsgebieden. Er zijn niet voldoende gegevens om uitspraken 

te doen over de samenstelling van de groep lage inkomens in de Gestelse Buurt en het Bossche Pad. 

(Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2007)

1.4. Gezondheid in cijfers

Voor gegevens over de gezondheid in Den Bosch-Oost is geput uit de gezondheidsgegevens 

van het GGD-onderzoek van 2006, waarvan de gegevens alleen op stadsgewest en gemeen-

telijk niveau beschikbaar zijn. De GGD-gegevens van 2006 over de regio zijn aangevuld met 

enkele gegevens van de gemeente ’s-Hertogenbosch uitgevoerd in het gebied Graafsepoort. 

 

De GGD Hart voor Brabant voerde in 2006 een regionale volksgezondheid toekomst ver-

kenning uit in de regio, waartoe 29 gemeenten behoren met in totaal 1.009.191 inwoners; 

hiervan wonen 133.978 in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Enkele conclusies uit dit onderzoek:

“Op verschillende aspecten van gezondheid doet de regio Hart voor Brabant het slechter dan gemid-

deld in Nederland. De levensverwachting ligt iets lager en de sterfte aan longkanker, dikke darmkan-

ker en beroerte is hoger dan gemiddeld. […] Het ziektepatroon in Hart voor Brabant wijkt niet af 

van het algemene Nederlandse beeld. Aanvoerders in de top tien van ziekten en aandoeningen met 

de grootste ziektelast in Hart voor Brabant zijn coronaire hartziekten, angststoornissen, beroerte, 

depressie en chronische longziekten (COPD). […] Mensen met een lage sociaal-economische status 

hebben een slechtere gezondheid dan mensen uit hogere sociaal-economische lagen van de bevolking. 

Ook in Hart voor Brabant bestaan deze sociaal-economische verschillen in gezondheid. In de rangorde 

voor levensverwachting van de 39 (in 2005) GGD-regio’s staat Hart voor Brabant op de 27e plaats. 

Tussen de slechtste en de beste GGD-regio in Nederland bestaat een verschil in levensverwachting van 

drie jaar. In de rangorde voor sterfte aan astma en COPD staat Hart voor Brabant op de 32e plaats. 
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Die rangordes hangen sterk samen met de geo grafische verdeling van groepen met een lage SES (soci-

aal-economische situatie) in Nederland.” (Van Bon, 2006; pg. 9-10) 

De verwachting was dat uit dit onderzoek gegevens te halen waren voor Den Bosch-Oost. Er 

deden echter slechts 69 respondenten uit Den Bosch-Oost in dit onderzoek mee; wat 0,6% 

van de populatie is. De GGD liet het volgende weten:

“We blijken erg weinig respondenten te hebben in deze gebieden: 32 respondenten in postcodegebied 

5215 en 37 respondenten in postcodegebied 5213. Dit is op zich logisch, aangezien de steekproef zó is 

opgezet dat we voor de totale gemeente ‘s-Hertogenbosch betrouwbare en nauwkeurige cijfers kunnen 

leveren. Naarmate je echter maar een deel ervan analyseert, zijn de cijfers onvoldoende betrouwbaar 

en nauwkeurig. Alleen ontzettend grote verschillen met het Stadsgewest zijn dan statistisch signifi-

cant.3

De GGD-gegevens van deze respondenten zijn daarom niet opgenomen. 

In 2007 biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch aan het Wijkplatform Oost een wijkschets aan. 

De wijkschets omvat de Bartjes, Graafse wijk Zuid, Graafse wijk Noord, Aawijk Noord en 

Hintham; in de schets wordt gerefereerd aan de gegevens van de Graafsepoort. In de wijk-

schets staat te lezen dat gebruik is gemaakt van zoveel mogelijk verschillende bronnen, zoals 

bestaande onderzoeken, gegevens en andere beschikbare kennis binnen de gemeente. In de 

notitie staan twee opmerkelijke zaken: 

“Ruim vier op de vijf inwoners van de Graafsepoort beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed. 

Hoewel dit hoog lijkt, is dit bijna het laagste aandeel van alle wijken in de stad. […] De betrokkenheid 

van de bewoners is lager dan gemiddeld. Het aandeel dat aangeeft zich actief te willen inzetten en zich 

medeverantwoordelijk voelt voor de eigen buurt is in de Graafsepoort zelfs het laagste van de stad.” 

(Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2007)

 

Bij navraag bij de gemeente blijken deze elementen uit de veiligheidsmonitor 2004 afkomstig 

te zijn. De veiligheidsmonitor is gebaseerd op een steekproef van 64 personen afkomstig uit 

het gebied Graafsepoort. De gemeente heeft geen gegevens beschikbaar voor  de wijk Den 

Bosch-Oost.

  

3 Bon van M. hoofd epidemiologie GGD Hart voor Brabant in een emailbericht d.d. 23-04-07
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1.5.  Voorzieningen in de wijk

Anno 2007 zijn er in de wijk Den Bosch-Oost twee grotere winkelcentra: een in Aawijk Noord 

(met de Albert Heijn en de COOP) en een in de Aawijk Zuid (met Super de Boer en het 

enige overgebleven postkantoor). Verspreid door de wijk zijn kleine winkels, bedrijfjes, di-

verse cafés en snackbars te vinden. Deze situatie is tussen 1975 en 2007 ongeveer hetzelfde 

gebleven. De namen van de supermarkten zijn veranderd, diverse kleine winkels, slagers, 

groentewinkels en bakkers zijn verdwenen of getransformeerd in een snackbar. Zoals in vele 

wijken zijn de bankfilialen vervangen door pinautomaten. Ook kerken zijn verdwenen; anno 

2005 zijn er in het gebied twee kerken; een protestantse kerk in De Grevelingen en een ka-

tholieke kerk op de scheidslijn van Graafsewijk Noord en Graafsewijk Zuid. In Aawijk Zuid 

is een kleine kapel te vinden. In de loop van de jaren zijn diverse basisscholen verdwenen en 

is een nieuwe basisschool gebouwd: een zogenaamde brede Bossche school ‘Het Rondeel’ 

midden in de wijk op de scheidslijn van Aawijk Zuid, Aawijk Noord en Graafsewijk Zuid. 

Deze school heeft een buurtfunctie met enkele gemeenschappelijke ruimtes. In Aawijk Zuid 

zijn op het ‘scholeneiland’ midden in deze buurt drie basisscholen te vinden: een ‘gewone’ 

basisschool, een Montessorischool en een Vrije school. De laatste twee hebben een stedelijke, 

respectievelijk regionale functie. Bij deze scholen ligt een kleine sporthal. Aawijk Zuid grenst 

aan de Oosterplas, een recreatiegebied met sportvelden, een dierenasiel, volkstuinen en een 

dierenpark. Aawijk Noord grenst aan een kleinere plas ‘het IJzeren Kind’ met aangrenzende 

voetbalvelden.

Het gezondheidscentrum Samen Beter is gelegen naast de brede Bossche school ‘Het Ron-

deel’ op de grens van de buurten Aawijk Zuid, Aawijk Noord en Graafsewijk Zuid. De twee 

solo huisartspraktijken in de wijk zijn verdwenen en aan de rand van de wijk op de scheids-

lijn met Hintham is sinds enkele jaren een Hoedpraktijk met een apotheek gevestigd. In deze 

HOED (Huisartsen Onder Een Dak) werken vijf huisartsen.

In 1975 was er één gemeenschapsvoorziening in de wijk; dit was de Patio. Anno 2006 zijn er 

3 buurthuizen: De Stolp in Aawijk Zuid, de Oosthoek in Aawijk Noord en buurthuis Graaf-

sewijk Noord in de gelijknamige buurt. De Patio is verdwenen. Het ontstaan van deze buurt-

huizen is verbonden aan de geschiedenis van het welzijnswerk in Den Bosch-Oost. In de loop 

der jaren zijn de buurthuizen commerciëler gaan werken, omdat zij van de gemeente hun 

‘eigen broek moeten ophouden’. Omdat beginnende wijkgroepen en activiteiten waaronder 

activiteiten van allochtonen de huur niet kunnen opbrengen, zoekt men een uitweg. Sinds 

2004 hebben diverse nieuw opgerichte wijkgroepen onderdak gevonden in een leegstaand 

schoolgebouw aan de van Broeckhovenlaan aan de rand van Aawijk Noord. De gemeente ver-

huurt de ruimte rechtstreeks aan deze groepen. Het welzijnswerk is daar niet bij betrokken.

Begin jaren tachtig zetten ouders van gehandicapten samen met het welzijnswerk en Huma-

nitas een kleinschalige woonvoorziening voor 13 personen op in de wijk. Een van de eerste 

initiatieven in het land. Begin jaren tachtig zijn er eveneens een aantal huizen in de wijk 
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bewoond door mensen uit de psychiatrie en jongeren uit de jeugdzorg. Eind jaren negentig 

komen meerdere huizen in de wijk beschikbaar voor mensen met een psychiatrische achter-

grond. In 2003 wonen 88 mensen uit de GGZ in de wijk. (Van Breugel, 2003)

1.6.  Samenvatting

Den Bosch-Oost is een wijk met verschillende buurten met grotendeels naoorlogse huisves-

ting; voornamelijk eengezinswoningen afgewisseld met hoogbouw. Voorzieningen komen 

en gaan, veranderen van naam en aanbod. Een blijvende verandering in de wijk is de komst 

van allochtone gezinnen. In 1975 zijn zij nog nauwelijks aanwezig, in 1990 ook nog niet; de 

toestroom begint na 1990. Een andere verandering in de wijk is de komst van bewoners van 

kleinschalige woonvoorzieningen afkomstig uit de psychiatrie en gehandicaptenzorg, die 

halverwege jaren tachtig voorzichtig inzet en eind jaren negentig op grotere schaal gestalte 

krijgt. 

Wat betreft de sociaal-economische kenmerken variëren de verschillende buurten van Den 

Bosch-Oost; deze verschillen blijven constant. Hierin zijn niet veel verschuivingen te zien. 

Onduidelijk is hoe deze kenmerken zich verhouden tot de economische vooruitgang in de 

jaren negentig en tegelijkertijd tot de komst van meer allochtone gezinnen in de wijk. De 

cijfers op zich bieden hier geen inzicht in. De verschillende indelingen die de gemeente door 

de jaren heen hanteert en die niet overeen komen met de grenzen van de wijk, zoals deze 

door de deelnemers in de wijk worden gebruikt, belemmeren het verzamelen van eenduidige 

gegevens over Den Bosch-Oost. 

De beschikbare gezondheidsgegevens van 2006 bieden slechts een zeer beperkt beeld van de 

gezondheid op wijkniveau. Dit wordt veroorzaakt door het beperkte aantal respondenten 

afkomstig uit Den Bosch-Oost in het grootschalige GGD-onderzoek en de verschillende ge-

biedsindelingen die de gemeente bij onderzoeken naar wijkkenmerken hanteert. Er is geen 

duidelijk beeld over de gezondheidssituatie van de wijk beschikbaar op basis van deze on-

derzoeken. 
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